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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1636/2019/SML
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXX, ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXXX, specialista oddělení realizace 
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Hansen Electric, spol. s r.o.
sídlo: Těšínská 2977/79C, Předměstí, 746 01 Opava
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Petr Petruška, ředitel a jednatel společnosti
oprávněni jednat o věcech smluvních: XXXXXXXXX
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXXX
IČO: 47973862
DIČ: CZ47973862
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 5399
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 19. 8. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „MVE Štvanice – modernizace 
generátorů“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 
ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je posun termínů pro předání a převzetí druhého 
modernizovaného generátoru a součet doby odstavení jednotlivých soustrojí v souladu s čl. II. 
odst. 3. smlouvy o dílo v důsledku mimořádných a nepředvídatelných překážek vzniklých 
nezávisle na vůli smluvních stran. Překážkami dle předchozí věty jsou omezení způsobená 
v souvislosti s celosvětovou pandemií nemoci Covid-19. V důsledku těchto omezení došlo 



MVE Štvanice – modernizace generátorů Dodatek č. 2 k SoD

strana 2 (celkem2)

k narušení dodavatelských řetězců v průmyslu a z jejich důvodu pak ke zpoždění dodávek 
materiálu a komponentů a k prodlením s poskytnutím služeb nezbytných k provedení díla. 

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. písm. f) a písm. l) 
nově zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

f) předání a převzetí druhého modernizovaného generátoru:
do 216 kalendářních dnů od předání soustrojí dle písm. e) tohoto odstavce.

l) součet doby odstavení jednotlivých soustrojí:
nejvýše 656 kalendářních dnů.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel: zhotovitel:

………………………………… …………………………………….
XXXXXXXXX Ing. Petr Petruška
ředitel sekce investiční ředitel a jednatel společnosti
Povodí Vltavy, státní podnik Hansen Electric, spol. s r.o.


